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จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
(Code of Conduct and Code of Ethics)
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
ซือสัตย์สจุ ริต มีความรับผิดชอบ และรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียโดยรวม ตลอดจนมุ่งมันทีจะส่งเสริมให้
กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดมันในหลักการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี ภายใต้จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม
บริษั ท ฯ จึ งได้จัด ทําจรรยาบรรณและจริย ธรรมในการดําเนิน ธุ รกิ จฉบับ นี ขึนเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษร ซึง
รวบรวมแนวปฏิบตั ิทีดีในเรืองต่างๆ สําหรับกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีสอดคล้อง
กับข้อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข้อง ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ ทีกําหนดไว้ เพือทีจะช่วยให้กรรมการ
บริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ซึงจะ
ช่วยให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซือตรง เป็ นไปตามกฎหมายและหลีกเลียงกิจกรรมทีอาจนําไปสู่
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็ นการสร้างความเชือมันให้แก่ผลู้ งทุนและผูท้ ีเกียวข้องทุก
ฝ่ าย ตลอดจนสร้างความเจริญเติบโตอย่างยังยืนต่อไป

หมวดที 1: จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจในด้านต่างๆ
1.

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้อง
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบทีเกี ยวข้องในทุกทีทีเข้าไป
ดําเนินธุรกิจ ซึงกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องเคารพกฎหมาย ไม่
ฝ่ าฝื น และปฏิบตั ิหน้าทีตามแนวปฏิบตั ิทีดีอย่างเคร่งครัด โดยยึดแนวปฏิบตั ิดงั นี
- ต้อ งศึก ษาและทําความเข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ คําสัง และประกาศต่ างๆ ตลอดจน
ขันตอนการปฏิบัติงานทีเกี ยวข้อ งกับ หน้า ที และความรับ ผิ ดชอบของตนเอง และปฏิ บัติ ต ามอย่ า ง
เคร่งครัด
- ไม่ ให้ก ารช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุน การกระทําที เป็ นการหลีก เลี ยง หรื อ ฝ่ าฝื น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ข้อบังคับ กฎระเบียบ คําสังและประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ
- ในกรณีทีพบการกระทําทีฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ คําสัง และประกาศ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้รายงานต่อผูบ้ ังคับบัญชาต้นสังกัด หรือช่องทางรับเรืองร้องเรียนตามนโยบายการ
แจ้งเบาะแสรับเรืองร้องเรียนโดยทันที
2.

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษั ท ฯ มี ค วามมุ่งมันที จะดํา เนิ น ธุรกิ จ ด้ว ยความเป็ นธรรม โปร่ง ใส และถู ก ต้อ งตามกฎหมาย โดย
ครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเกียวข้อง ทังนี บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ก รรมการบริษัท ฯ กรรมการชุด ย่อย ผู้บริหาร และพนัก งาน ทุกระดับให้ความสําคัญ และมีจิตสํานึก ในการ
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ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทังจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพือป้องกันการทุจริต การรับหรือให้
สินบนในทุกรู ปแบบ โดยยึดแนวปฏิบตั ิดงั นี
- ไม่กระทําหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่กระทําการใด ๆ ทีเป็ นการแสดงเจตนาในการทุจริตคอร์รปั ชัน การให้หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าทีของ
รัฐและเอกชน หรือผูม้ ีส่วนได้เสียทีเกียวข้องกับบริษัท เพือให้ได้มาหรือคงไวซึงธุรกิจหรือข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน หรือเพือประโยชน์ของตนเองและผูท้ ีเกียวข้อง
- ไม่ปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิในตําแหน่งหน้าทีหรือใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าทีโดยมิชอบ เพือแสวงหา
ประโยชน์อนั มิควรได้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อืนใด
กับ เจ้าหน้าทีรัฐหรือบุคคลอืนใดทีทําธุรกิจกับบริษัทฯ
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันทีเกียวข้องกับบริษัท โดยถือ
เป็ นหน้า ที ที ต้อ งแจ้ งให้ผู้บัง คับ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลที รับ ผิ ด ชอบทราบ และให้ค วามร่ว มมื อ ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยทีบริษัทฯ จะให้ความเป็ นธรรมและความคุม้ ครองบุคคลทีปฏิเสธการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน หรือแจ้งเบาะแสเรืองการทุจริตคอร์รปั ชันให้กบั บริษัทฯ ตามทีกําหนดไว้ในนโยบายการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือผูท้ ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชัน
3.

การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ยึดมันในการดําเนินธุรกิจทีคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวม ภายใต้การ
บริหาร กิจการทีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็ นหน้าทีของกรรมการบริษัทฯกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกระดับ ทีจะต้องหลีกเลียงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกียวข้องกับการดําเนินการในลักษณะทีก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทเสียประโยชน์ ในกรณีทีไม่สามารถหลีกเลียงรายการดังกล่าว
ได้ หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบจะเข้าไปดูแลการทํารายการนันๆ ให้เป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และเพือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ
ทั งนี หากรายการดั ง กล่ า วเข้า ข่ า ยหลั ก เกณฑ์ ร ายการที เกี ยวโยงกั น ตามประกาศของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีกําหนดไว้ในประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยยึดแนวปฏิบตั ิดงั นี
- หลีกเลียงการกระทําใดๆ ทีจะทําให้ตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่
ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ทีเกียวข้องทางการค้าของบริษัทฯ หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูลทีได้
รับรูจ้ ากการปฏิบตั ิหน้าทีในการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน และการทําธุรกิจทีแข่งขันกับบริษัทฯ
- ในกรณี ที มี ค วามจํา เป็ นต้อ งทํา ธุ ร กรรมกับ บริ ษั ท ฯ ให้ท ํา รายการนั นเสมื อ นการทํา รายการกั บ
บุคคลภายนอก โดยมีเงือนไขการค้าทัวไปทีเสมือนกับกระทํากับคู่คา้ ทัวไป และบุคคลทีมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งต้องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
- การทํารายการทางธุรกิจจะต้องกระทําด้วยความซือสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล และคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ
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- คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีมีความเกียวข้องต้องรายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนเป็ นประจําทุกปี และรายงานเมือมีก ารเปลียนแปลงเป็ นรายไตรมาส เพือป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4.

การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระสําคัญทีมีผลต่อการเปลียนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ทียังไม่เปิ ดเผยสูส่ าธารณะว่าถือเป็ นข้อมูลความลับของบริษัทฯ ซึงกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุด
ย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็ นความลับ และต้องไม่นาํ ข้อมูลภายในทีตนล่วงรูจ้ าก
การปฏิบัติหน้าทีของตนไปบอกผู้อืน หรือนําข้อมูล ภายในไปใช้แสวงหากําไรหรือผลประโยชน์จากการซือขาย
หลักทรัพย์ในทางมิชอบหรือทําให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยยึดแนวปฏิบตั ิดงั นี
4.1 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวพึงปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีดีในการซือขายหลักทรัพย์โดยไม่ใช้ขอ้ มูลภายในทียังไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึงเป็ นไปตามนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ขอ้ มูลภายใน
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพือความเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ื อหุน้ และนัก ลงทุน ทุกราย และเพือป้องกัน การ
กระทําผิดทีอาจจะเกิดขึน
- กรรมการบริษั ทฯ และผู้บริห ารภายใต้คาํ นิยามของสํานัก งาน ก.ล.ต. มีห น้าทีรายงานการถื อครอง
หลักทรัพย์และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด
- ห้ามกรรมการบริษั ท ฯ และผู้บริห าร ภายใต้คาํ นิยามของสํา นัก งาน ก.ล.ต. รวมถึง พนัก งานทีล่วงรู ้
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน
ประจํารายไตรมาสและประจําปี ของบริษัทฯ และภายใน 24 ชัวโมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
และช่วงเวลาอืนทีบริษัทฯ จะกําหนดเป็ นครังคราว
- ห้ามกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ และผูเ้ กียวข้อง ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ
ประโยชน์ข องตน ในการซื อขาย หรือ ชัก ชวนให้บุค คลอื นซื อหรือ ขาย หรื อเสนอซือหรือ เสนอขาย
หลัก ทรัพย์ของบริษั ท ฯ รวมถึงการให้ข้อมูล ภายในทียังไม่เปิ ดเผยต่ อสาธารณชนแก่ บุคคลอืน เพือ
ประโยชน์ในการซือขายหุน้ ของบริษัทฯ
4.2 กรรมการบริษัท ฯ กรรมการชุด ย่อย ผู้บ ริห าร และพนัก งาน ต้องตระหนัก ถึงความสําคัญ ของการรัก ษา
ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ทียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรืออาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ หรือราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- ต้อ งรัก ษาความลับ ของข้อมูล และเอกสารที ไม่ส ามารถเปิ ดเผย และ/หรื อ เป็ น ความลับ ทางการค้า
ความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ
- ไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลทีได้จากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ใน
การแสวงหาผลประโยชน์เพือตนเอง และดําเนินธุรกิจทีแข่งขันกับบริษัทฯ
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- ไม่นาํ ความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทีตนล่วงรู ม้ าจากการปฏิบตั ิหน้าทีไปเปิ ดเผยเพือประโยชน์
แก่ตนเองหรือแก่บคุ คลอืน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
5.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัท ฯ ยึดถื อและปฏิบัติ ตามหลัก การเกี ยวกับ สิทธิมนุษยชนทังในระดับ ประเทศและระดับสากล โดย
ปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก คนด้ว ยความเสมอภาค เท่ า เที ย มกัน ไม่ เลื อ กปฏิ บัติ เพราะความแตกต่ า งใน
บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ไม่มีการแบ่งแยก เชือชาติ สีผิว ถินกําเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใดๆ ทีไม่
เกียวข้องต่อการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนสอดส่องดูแลไม่ให้บคุ ลากรของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่ นร่วมหรือเกียวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดแนวปฏิบตั ิดงั นี
- ไม่กระทําการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ทีละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ให้ความรูค้ วามเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพือนําไปเป็ นส่วนหนึงในการปฏิบตั ิงาน
- ไม่จาํ กัดความเป็ น อิส ระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ ชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรืองอืนใด
ทังนี ควรหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความแตกแยก
- บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลทีเกียวข้องกับบริษัทฯ และไม่กระทําการอันล่วงละเมิดโดย
เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดสูส่ าธารณะ เว้นแต่ ได้รบั ความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว
- จัด ให้มี ช่องทางการสือสาร เพือให้พนักงานทีถูกละเมิด สิท ธิ หรือได้รบั การปฏิบัติ อย่างไม่เป็ นธรรม
สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้
6.

ทรัพย์สินทางปั ญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็ นทรัพย์สินทีมีความสําคัญซึงช่ วยให้บริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ของบริ ษทั ฯ ดังนัน กรรมการบริ ษทั ฯ กรรมการชุ ดย่อย ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ มีหน้าทีปกป้ อง
รักษา และพิทกั ษ์สิทธิทีบริ ษทั ฯ มีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทังหมด และใช้สิทธิ เหล่านันอย่างรับผิดชอบ และไม่
ใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอืนด้วย โดยการไม่ละเมิดหรื อนําสิ ทธิของทรัพย์สินทางปั ญญาไปใช้
ในทางทีผิด โดยยึดแนวปฏิบตั ิดงั นี
- บริษั ทฯ ไม่อนุญ าตให้บุคคลภายนอกใช้เครืองหมายการค้าของบริษั ทฯ โดยไม่ไ ด้รบั อนุญ าตจาก
บริษัทฯ หรือเป็ นไปตามข้อตกลงตามสัญญาทางการค้าของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ต้อ งดําเนิน ธุร กิจให้ส อดคล้องกับ กฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันตามสัญ ญาที เกียวกับ สิท ธิ ใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาทีถูกต้อง สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิอืน ๆ
- เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ืน ไม่นาํ ผลงานของผูอ
้ ืน ไปใช้เพือประโยชน์สว่ นตน โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานันๆ
- ผลงานทีเกิดจากการปฏิบัติหน้าทีถือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัทฯ และเมือพ้นสภาพจากการ
เป็ นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญานันๆ ให้แก่บริษัทฯ
- ผูท้ ีใช้งานเครืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีลิขสิทธิ ถูกต้องตามทีได้รบั
อนุญาตจากบริษัทฯ เท่านัน เพือป้องกันปั ญหาการละเมิดลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปั ญญา
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7.

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริ ษั ท ฯ ให้ค วามสํา คั ญ ต่ อ การบริห ารจัด การด้า นคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานทีมีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการดําเนินกิจการทีสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการ
จัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมถึงเหมาะสมกับสภาพการณ์ทีเปลียนแปลงขององค์กร ตลอดจน
มุง่ มันทีจะพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยยึดแนวปฏิบตั ิดงั นี
- กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย ข้อ กํา หนด และมาตรฐานด้า นคุณ ภาพ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- บริษั ท ฯ จะดํา เนิ น การทุ ก วิ ถี ท างเพื อควบคุม ดูแ ล และป้อ งกัน ความสูญ เสี ย ในรู ป แบบต่ างๆ อัน
เนืองมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่ วยจากการทํางาน การสูญหายหรือเสียหาย
ในทรัพ ย์สิน การรัก ษาความปลอดภัย การปฏิบัติ งานไม่ถูก วิธี และความผิ ด พลาดต่ างๆ ที เกิ ด ขึ น
ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานทีปลอดภัย
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และการสือสาร เพือสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และเผยแพร่ความรูแ้ ก่พนักงาน
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพือให้ทราบและเข้าใจกฎระเบียบ ขันตอน และวิธีการปฏิบัติงาน และข้อควรระวังต่างๆ
ทางด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตลอดจนนําไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง โดย
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิงแวดล้อม
- จัดให้มีการทดสอบและการฝึ กซ้อมขันตอนการปฏิบตั ิงาน เมือเกิดเหตุฉกุ เฉินอย่างสมําเสมอและมีการ
ทบทวน ปรับปรุ งเป็ นประจํา
- จัดให้มีทรัพยากรทีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนินการทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อม

หมวดที 2: ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้ให้ความสําคัญ และเคารพต่ อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที เกี ยวข้องในการดําเนิ น
กิจการทุกกลุ่ม เช่น ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ คูแ้ ข่งทางการค้า เจ้าหนี ชุมชน สังคม
และสิงแวดล้อม และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ด้วยความเป็ นธรรมตามแนวทาง ดังนี
1. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษัทฯ
1.1 ปฏิบตั ิหน้าทีการงานด้วยความรับผิดชอบเต็มกําลังความสามารถโดยถือความถูกต้อง ความซือสัตย์ สุจริต
และผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็ นสําคัญ
1.2 ปฏิบัติหน้าทีโดยประยุกต์ใช้ความรู ค้ วามสามารถ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุ ง
วิธีการ ทํางานให้มีประสิทธิภาพยิงขึน ทันต่อเหตุการณ์และการเคลือนไหวของธุรกิจ
1.3 พึงยึ ด มันในหลัก ของความถู ก ต้อ งและความเป็ น ธรรม หลี ก เลี ยงการทํารายการที เกี ยวโยงกัน ที อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ปฏิบตั ิตามมาตรการและขันตอน
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1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

การทํารายการระหว่างกันของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด ทังนี กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริห าร
หรือพนักงานทีมีสว่ นได้ส่วนเสียจะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิรายการระหว่างกันดังกล่าว
ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูล
ทีได้รบั จากการเป็ นกรรมการบริษัท ฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน
และบุคคลอืนทีเกี ยวข้องในการซือขายหุน้ และ/หรือเพือนําไปทําธุรกิจทีแข่งขัน หรือธุรกิจทีเกียวเนืองกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี)
รักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทฯ สอดส่อง ดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสาร ข้อมูลข่าวสารอันเป็ น
ความลับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ทังทางตรงและทางอ้อม ซึงอาจจะ
ทําความเสียหาย หรือเสียชือเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี)
กรรมการบริษัท ฯ และผู้บ ริห าร มีห น้า ที รายงานการซือขายหุ ้น และถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ทุก ครังที มี การ
เปลียนแปลงต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทําแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการบริษั ท ฯ และผู้บ ริห ารทุก ปี รวมถึงการปฏิ บัติต ามหลัก เกณฑ์ก ารใช้ข้อ มูล ภายในอย่ า ง
เคร่งครัด
ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่นาํ ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพือประโยชน์
ส่วนตัว
มีจิตสํานึกในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) อย่างเคร่งครัด

2. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
2.1 ผู้บังคับ บั ญ ชาพึงใช้ห ลัก คุณ ธรรมในการบริห ารงานบุคคล รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผู ้ใต้บังคับบัญ ชา และ
ผูร้ ่วมงาน
2.2 ผู้บั งคั บ บัญ ชาพึ งพั ฒ นาผู้ใ ต้บั งคับ บัญ ชาโดยการสนับ สนุน ให้มีก ารอบรมในทุก ระดั บ ให้มีค วามรู ้
ความสามารถ ความชํานาญ เพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน
2.3 ผู้บั งคั บ บัญ ชาพึ ง สร้า งและดูแ ลรัก ษาสภาพแวดล้อ มในการทํางานให้มี ค วามปลอดภัย และความ
สะดวกสบายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 ผูบ้ งั คับบัญชาพึงให้การดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย อย่าง
เสมอภาค เท่าเทียม และเป็ นธรรม
2.5 ผูบ้ งั คับบัญชาพึงคํานึงเรืองราวความเป็ นธรรมในการแต่งตังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ
พนักงาน จะต้องกระทําด้วยความสุจริตใจ และตั งอยู่บนพื นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนักงานนัน ทังนี หากพนักงานกระทําผิดให้ดาํ เนินการตามระเบียบข้อบังคับการทํางานของ
บริษัทฯ
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2.6 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพึงมีสมั มาคาราวะ รับฟั งคําสัง คําแนะนํา ของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุ
เร่งด่วนปั ญหาหรือสิงทีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต้องรีบรายงานให้ผูบ้ ังคับบัญ ชาทราบ
โดยเร็ว เพือป้องกันความเสียหายต่างๆ
3. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
3.1 ดําเนินธุรกิจด้วยความซือสัตย์สจุ ริต โปร่งใส เป็ นธรรม การตัดสินใจดําเนินการใดๆ ต้องกระทําด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง มีการคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
3.2 มุ่งมันสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมันคง เพือผลประกอบการทีดีในระยะยาวของบริษัทฯ
และเพือเพิมผลประโยชน์และความเชือมันของผูถ้ ือหุน้
3.3 เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการได้รบั ข้อมูลทีจําเป็ นโดยเท่าเทียมกัน และเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องกับ
บริษัทฯ ทังข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางทีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
3.4 ไม่ดาํ เนินการใด ๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.5 ไม่ ใ ช้ข้อ มู ล ภายในเพื อแสวงหาผลประโยชน์ใ ห้ต นเองและพวกพ้อ ง รวมทั งไม่ เปิ ดเผยข้อ มู ล ลับ ต่ อ
บุคคลภายนอก
3.6 รายงานผลการดําเนินงานทังทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน รวมถึงสารสนเทศทีสําคัญให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
อย่างถูกต้อง สมําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
3.7 เปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น สามารถเสนอเรืองเพื อบรรจุเป็ น วาระการประชุม หรือ เสนอชื อบุ ค คลที เห็ น ว่ า
เหมาะสมเพือเข้ารับการพิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด
3.8 จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพือให้ขอ้ มูลสารสนเทศ ตอบข้อซักถาม และรับข้อเสนอแนะจากผูถ้ ือหุน้
4. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อพนักงาน
4.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกับพนักงาน และหลักการเกียวกับสิทธิมนุษยชนขันพืนฐาน
โดย ไม่แบ่งแยก เชือชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือสถานะอืนใดทีมิได้
เกียวข้อง โดยตรงกับการปฏิบัติงานและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิศรีของความเป็ น
มนุษย์
4.2 สรรหา คัดเลื อกพนักงานบนพืนฐานของความเสมอภาค โดยพิจารณาบุคคลทีมี ความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีคณ
ุ ธรรมเหมาะสมกับตําแหน่งงาน และมีทศั นคติทีสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
4.3 กําหนดโครงสร้างผลตอบแทนทีเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบในตําแหน่งงาน และ
เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ทังในระยะสันและระยะยาว
4.4 ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่พนักงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยประเมินจากคุณภาพและผลสําเร็จของ
งาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
4.5 จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เพิมเติมตามสมควร
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics)

หน้า 8 จาก 12

จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จาํ กัด (มหาชน)

4.6 การแต่ งตัง โยกย้าย รวมถึ งการให้รางวัล จะปฏิบัติด ้วยความเสมอภาค ตังอยู่บ นพื นฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนัก งาน อี ก ทั งมี ก ารกํา หนดบทลงโทษพนั ก งานตามความ
เหมาะสม เมือมีพนักงานกระทําความผิด
4.7 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเข้ารับ การอบรมในหัวข้อทีเกียวข้องและเป็ น ประโยชน์ต่อการทํา งาน เพือ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการทํางาน
4.8 ดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
4.9 รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ โดยมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรืองทีส่อไป
ในทางที มีก ารกระทําผิ ด ในหรื อ ขัดกั บ ข้อ บังคับ การทํา งาน ระเบี ย บ ข้อกําหนด คําสัง ประกาศ หรือ
กฎหมายได้
5. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้า
5.1 มุ่งมันในการพัฒนาและให้บริการทีมีคุณภาพเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความปลอดภัย
และเป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนด ในราคาทีสมเหตุสมผล สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาทีกําหนด
เพือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
5.2 ปฏิ บัติ ตามเงือนและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด และรัก ษาความลับ ของลูกค้า ไม่นาํ ความลับ
ทางการค้าไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกียวข้อง กรณี ทีไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า และหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
5.3 ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า รวมทังไม่กาํ หนดเงือนไขการค้าทีไม่เป็ นธรรม
5.4 รับ ฟั งข้อ คิ ด เห็ น หรือ ข้อเสนอแนะของลูก ค้า เป็ น ประจําอย่ า งสมําเสมอ และนํา มาปรับ ปรุ ง แก้ไขใน
ข้อบกพร่องต่างๆ เพือพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีขึน
6. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่ค้า
6.1 ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีก ารปฏิบัติในการจัด ซือ จัด จ้างของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯและ
บริษั ท ย่ อย (ถ้า มี ) ได้มีก ารกําหนดหลัก เกณฑ์ใ นการคัด เลือ กคู่ค ้าไว้อย่ างชัด เจน และมี ก ารทําระบบ
ทะเบี ย นคู่ค ้า เพื อให้เกิ ด ความเป็ น ธรรมในกระบวนการจัด หา จัด จ้า ง ที โปร่ง ใส มี ขันตอนที สามารถ
ตรวจสอบได้
6.2 การเจรจาต่อรองในการจัดซือจัดจ้า งจะต้องเป็ น ไปอย่างโปร่งใส มีก ารเปรีย บเทีย บราคา และสามารถ
ตรวจสอบได้
6.3 ไม่เรียก ไม่รบั และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีไม่สจุ ริต หรือทีนอกเหนือจากการค้าปกติในธุรกรรม
การค้ากับคู่คา้ อย่างเคร่งครัด
6.4 ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีให้ไว้กบั คู่คา้ และมีการปฏิบตั ิตามข้อตกลงด้านการค้ากับคู่คา้ โดยเฉพาะอย่างยิงด้าน
การชําระค่าสินค้าและบริกา
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7. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
7.1 ให้การสนับสนุน การร่วมมือในการแข่งขัน ทางการค้าเพื อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามกรอบ
กติกาการแข่งขันเสรีทีเป็ นธรรม
7.2 ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสมและไม่เปิ ดเผย
หรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือของคู่แข่ง
7.3 ไม่โจมตี และทําลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอืนใดทีไม่ถูกต้อง
7.4 ละเว้นการกลันแกล้ง หรือทําให้ค่แู ข่งเสียโอกาสอย่างเป็ นธรรม
8. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อเจ้าหนี
8.1 รักษาและปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง เงือนไขการกูย้ ืมเงินและเงือนไขการคําประกันทีมีกับเจ้าหนีอย่าง
เคร่งครัด ทังในแง่ของการชําระหนีคืน และการดูแลหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น
8.2 ชําระคืนเงินต้นและดอกเบียอย่างครบถ้วนและตรงตามเวลาทีกําหนด
8.3 หากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญาได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบเพือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
8.4 รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี ตามข้อกําหนดในสัญญาเงินกูอ้ ย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
9. ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อสังคม สิงแวดล้อม และชุมชน
9.1 ปฏิบตั ิหน้าทีในความรับผิดชอบของตน และดํารงชีวิตด้วยจิตสํานึกทีดีทีมีต่อสังคม สิงแวดล้อม และชุมชน
อยู่เสมอ
9.2 ผู้บังคับ บัญ ชาและผู้ใต้บังคับบัญ ชาร่วมกัน สร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพือพัฒ นาสังคม
สิงแวดล้อม และชุมชน
9.3 ปฏิ บั ติ ต นเป็ นตั ว อย่ า งที ดี ใ นการอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้อ ม และส่ ง เสริ ม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทีมีอย่างคุม้ ค่า
9.4 ดําเนินธุรกิจด้วยจิตใจทีคํานึงผลประโยชน์สาธารณชนด้วยเสมอ

หมวดที 3: การบริหารจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
1. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
1.1 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าทีและความรับผิดชอบที
จะต้องทําความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายทีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี อย่างเคร่งครัด และไม่
สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิทีกําหนดขึน
1.2 ผูบ้ ริหารและผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็ นแบบอย่างทีดีในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และมีหน้าทีใน
การสอดส่ อ งดู แ ลและส่ ง เสริม ให้พ นัก งานภายใต้ส ายบั ง คั บ บั ญ ชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิ บั ติ
จรรยาบรรณทางธุรกิจนีอย่างจริงจัง
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1.3 บริษัท ฯ ไม่ปรารถนาทีจะให้มีการกระทําใดๆ ทีผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักจริยธรรมทีดี หากกรรมการ
บริษัท ฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริห าร และพนักงาน ผู้ใดกระทําผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมทีกําหนดไว้ จะ
ได้รบั โทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีก ารกระทําทีเชือได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรืองให้เจ้าหน้าทีภาครัฐดําเนินการต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
1.4 กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน มีห น้าที ต้องรายงานการปฏิบัติทีอาจขัดต่อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีทีพบเห็นหรือถูกกดดัน/บังคับให้กระทําใดๆ ทีเป็ นการขัดต่อจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ ให้รายงานผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสตามทีกําหนดไว้ในนโยบายการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ
1.5 กรรมการบริษั ทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนัก งาน มีหน้าทีต้องให้ความร่วมมื อในกระบวนการ
สอบสวนเมือได้รบั การร้องขอจากหน่วยงานทีเกียวข้องกับการสอบสวน
2. การลงโทษทางวินัย
2.1 บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับลัก ษณะและสถานการณ์ของการกระทําที ฝ่ าฝื น
จรรยาบรรณแต่ละประเภทโดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความร้ายแรงของการกระทําผิด
2.2 ในกรณีทีเป็ นการกระทําทีฝ่ าฝื นจริยธรรมและจรรยาบรรณเพียงเล็กน้อยหรือทีกระทําเป็ นครังแรกบริษัทฯ
จะออกหนังสือตักเตือนก่อน โดยผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละฝ่ ายจะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพือให้ประธาน
กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
2.3 หากเป็ นการกระทําทีฝ่ าฝื นจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงผูฝ้ ่ าฝื นอาจจะถูกลงโทษรุนแรงซึงมีตงแต่
ั
(1) การให้พักงานโดยไม่ได้รบั เงินเดือน
(2) เลิกจ้างงาน
(3) ดําเนินคดีทงทางแพ่
ั
งและอาญา
โดยตัวแทนฝ่ ายจัดการทีเข้าร่วมในการพิจารณาจะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพือให้ประธานกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบริหารเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
3.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูร้ ายงานผูร้ อ้ งเรีย นหรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและจริยธรรมเป็ นความลับ
3.2 บริษั ท ฯ จะเปิ ดเผยข้อ มูล เท่ า ที จํา เป็ นโดยคํา นึ งถึ ง ความปลอดภัย และความเสี ย หายของผู้ร ายงาน
แหล่งทีมาของข้อมูลหรือบุคคลทีเกียวข้อง
3.3 ผูท้ ีได้รบั ความเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการทีมีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
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